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Caterpillar: Confidential Green 

VISIONLINK™ TILLGÅNGSFÖRVALTNINGSTJÄNST – ANVÄNDARVILLKOR OCH SLUTANVÄNDARAVTAL 

VÄLKOMMEN TILL VISIONLINK™. Detta dokument utgör de allmänna villkor och slutanvändaravtal (gemensamt kallade ”Användarvillkoren”) 
som tillämpas för den programvarubaserade tillgångsförvaltningstjänsten (kallas tillsammans med alla relaterade mobilprogram, hämtad 
programvara, tjänster och API:er för ”VisionLink-tjänsten”) utvecklad av VirtualSite Solutions LLC (”VSS”, ”vi” eller ”oss”) och 
administrerad och distribuerad av antingen Trimble Inc och dess närstående bolag (”Trimble”) eller Caterpillar Inc. och dess dotterbolag 
(”Caterpillar”) och görs tillgänglig genom denna av VisionLink ägda Internetbaserade webbplats (”Webbplatsen”) avsedd för företag och 
fackmän. 

Du, en enskild person, ett enskilt företag eller en juridisk person samt personalen på ditt företag (gemensamt kallade ”du”, ”dig” 
eller ”Kunden”), kommer att beviljas tillstånd att använda ”VisionLink-tjänsten” i din interna företagsverksamhet, förutsatt att du köper ett 
eller flera abonnemang på VisionLink-tjänsten (vilka kallas ”Abonnemang”) och att du accepterar dessa Användarvillkor. Om du 
accepterar dessa Användarvillkor på ett företags vägnar eller åt någon juridisk person, intygar du att du är behörig att ingå bindande avtal 
för företaget och dess personal. 

Vare sig du köper eller erhåller ett eller flera Abonnemang på VisionLink-tjänsten direkt från Caterpillar eller Trimble via VisionLink-
butikens transaktionsportal, eller indirekt från en auktoriserad återförsäljare av VisionLink-tjänsten eller från tillverkaren av dina 
maskineroch utrustning (kallas gemensamt ”Utrustning”) gäller, att du, GENOM ATT KLICKA 
PÅ ”OK”, ”GODKÄNNA”, ”ACCEPTERA”, ”SKICKA” ELLER NÅGON ANNAN KNAPP SOM ANGER ETT GODKÄNNANDE AV 
ANVÄNDARVILLKOREN OCH/ELLER GENOM ATT TILLTRÄDA ELLER ANVÄNDA VISIONLINK OCH/ELLER WEBBPLATSEN, 
INTYGAR DU ATT DU ÄR BEHÖRIG ATT ANVÄNDA UTRUSTNINGEN OCH VISIONLINK-TJÄNSTEN OCH ATT DU ACCEPTERAR 
ATT VARA BUNDEN AV DE HÄRI OFFENTLIGGJORDA ANVÄNDARVILLKOREN. DESSUTOM KOMMER ETT FORTSATT 
ANVÄNDANDE, OM INTE ANNAT FRAMGÅR AV AVSNITT 8.2 NEDAN, AV VISIONLINK-TJÄNSTEN EFTER OFFENTLIGGÖRANDE 
AV EVENTUELLA ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN INNEBÄRA ATT DU BEKRÄFTAR ATT DU ACCEPTERAR DESSA 
ÄNDRINGAR. Dessa Användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och VSS och är avsedda att ha samma giltighet och 
verkan som om du hade undertecknat dem. 

ANVÄNDNING AV VISIONLINK-TJÄNSTEN OCH WEBBPLATSEN ERBJUDS DIG FÖRUTSATT ATT DU GODKÄNNER 
ANVÄNDARVILLKOREN UTAN NÅGRA ÄNDRINGAR. ANVÄNDARVILLKOREN INNEHÅLLER FRISKRIVNINGSKLAUSULER FÖR 
GARANTIER OCH ANSVAR (se avsnitt 5.4, 10, 11, 12 och 14.1 nedan). DESSA BESTÄMMELSER UTGÖR EN VÄSENTLIG DEL AV 
VÅR ÖVERENSKOMMELSE. Om du är kund hos någon annan tillgångsförvaltningstjänst tillhandahållen av Trimble, Caterpillar eller 
tillverkaren av utrustningen, och du har för avsikt att flytta över till VisionLink för att ersätta den andra tjänsten, samtycker du till att de 
användarvillkoren, de tjänstevillkoren eller det användaravtal som tillämpas för den andra tjänsten inte gäller för din användning av 
VisionLink-tjänsten. 

En aktuell kopia av Användarvillkoren kan alltid nås från och läsas på Webbplatsens startsida. Vi rekommenderar att du skriver ut och 
sparar kopior av Användarvillkoren för egen del. Om du inte accepterar Användarvillkoren, samtycker du till att inte använda eller tillträda 
VisionLink-tjänsten eller Webbplatsen. Du är då inte behörig att utnyttja tjänsten. 

VisionLink-tjänstens användarvillkor och slutanvändaravtal 

1. Applikationstjänster 

1.1 Allmän beskrivning. VisionLink-tjänsten är en programvarubaserad tjänst. VisionLink-tjänstens programvara samlar in data och 
information (”Data”) som du gör tillgängliga för din utrustning, inklusive data och information från utrustning som är försedd med de 
telematikanordningar (”VL-anordningar”) som stöds av VisionLink-systemet, eller genereras på annat sätt genom eller med 
avseende på sådan utrustning som gjorts tillgänglig genom VisionLink-tjänstens gränssnitt, API-flöden från dig eller andra, VPN-
anslutningar eller andra liknande gränssnittstekniker i informationssystem. Efter att VL-anordningarna har aktiverats bearbetar, 
använder, yppar och överför VSS och dess distributörer, närstående företag och licensgivare, tjänsteleverantörer och leverantörer 
insamlade data för att ge Auktoriserade Användare (definierat i avsnitt 3) innehåll, funktionalitet, rapporter och tjänster, vilka kan 
ändras från tid till annan. VL-anordningar kräver aktivering för att användas med VisionLink-tjänsten. För att aktivera dem måste du 
(i) godkänna betalningsvillkor och bestämmelser som är tillämpliga för ditt Abonnemang, (ii) godkänna dessa Användarvillkor och 
(iii) samtycka till överföring och användning av de Data som genereras från din utrustning enligt vad som ytterligare anges i avsnitt 
6.1 nedan. 
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 VisionLink-tjänsten erbjuds enligt olika planer för abonnemang (”Abonnemangsplaner”) och därför kan de vara föremål för 
ytterligare villkor och bestämmelser antingen offentliggjorda i Trimbles butik för VisionLink-portalen eller inkluderade i övrig 
beställningsdokumentation eller överenskommelser med Caterpillar eller din auktoriserade återförsäljare av VisionLink-tjänsten. 

1.2 Kommunikationssystem tillhöriga tredje part 

Vissa funktioner hos VisionLink-tjänsten kräver användning av ett kommunikationssystem som tillhör tredje part, som till exempel en 
trådlös telefonkommunikationsleverantör eller ett satellitbaserat kommunikationssystem (var och en kallad 
en ”Kommunikationsleverantör”). INGEN AV VSS-PARTERNA ANSVARAR FÖR TILLGÄNGLIGHET, KVALITET ELLER 
PRESTANDA PÅ TRÅDLÖSA ELLER SATELLITBASERADE KOMMUNIKATIONSSYSTEM ELLER UTRUSTNING SOM 
TILLHANDAHÅLLITS AV KOMMUNIKATIONSLEVERANTÖRER. ENDAST KOMMUNIKATIONSLEVERANTÖRERNA ÄR 
ANSVARIGA FÖR SÅDANA TJÄNSTER OCH SÅDAN UTRUSTNING. 

1.3 Datautbyte och tredjepartsgränssnitt 

 VisionLink-tjänstens datautbyteskomponent tillåter även kommunikation, överföring och utbyte av data mellan VisionLink-tjänstens 
programvara och viss eller vissa av tredje part tillverkad Utrustning, anordningar och system. Ingen av VSS-parterna har kontroll 
över form eller kvalitet på data som genererats eller överförts av eller till tredjepartstillverkad Utrustning, anordningar eller andra 
tredjepartsutvecklade lösningar som till exempel anpassade rapporter eller gränssnitt (gemensamt kallade ”Tredjepartsdata”). Om 
ditt Abonnemang tillåter användning av VisionLink-tjänstens datautbyteskomponent är du därför införstådd med och samtycker till 
följande: 

• Data kan och får utbytas mellan VisionLink-tjänstens applikation och tredjepartstillverkad Utrustning, anordningar eller 
system godkända för användning med VisionLink-tjänsten av VSS; 

• Du godkänner eventuella och alla begränsningar vid visning och användning av Tredjepartsdata importerade via 
tredjepartstillverkade anordningar eller andra tredjepartslösningar samt de som visar Data genererade av VL-anordningar, 
exporterade till tredjepartstillverkade anordningar och system; 

• VSS ansvarar inte för kvalitet eller riktighet i, eller oförmåga att ta emot, nå eller använda Tredjepartsdata eller Data som 
exporterats till eller via tredjepartstillverkade anordningar, system eller tredjepartslösningar (t.ex. anpassade rapporter eller 
gränssnitt), vare sig en felaktighet beror på av tredje part förorsakad tjänsteavbrott, inkompatibilitet eller fel i tredje parts 
programvarugränssnitt eller något annat; 

• VSS kan kontrollera alla Tredjepartsöverförda data till och från VisionLink-tjänsten, och kan stoppa eller blockera 
Tredjepartsdata som VSS tror kan inverka negativt på VisionLink-tjänstens prestanda. 

2. Beskaffenhet hos applikation och tillhandahållande 

 VisionLink-tjänsten tillhandahålls av VSS, Trimble och Caterpillar eller någon eller två av dem, eller deras tjänsteleverantörer, och 
inkluderar VisionLink-tjänstens programvara, även kallad applikation, som är licensierad enligt avsnitt 5 nedan, och tredje parts 
programvara eller tjänster (i den utsträckning det är tillåtet av tredjepartsleverantörer) (”Tredjepartsprogramvara/tjänster”). 
VisionLink-tjänsten utnyttjar även fasta program i utrustningen och VL-anordningarna. VisionLink-tjänsten görs tillgänglig för 
Auktoriserade Användare av oss, våra licensgivare och av tredjepartsleverantörer som tillhandahåller innehåll och tjänster i 
samband med eller genom VisionLink-tjänstens programvara (”Tredjepartsleverantörer”). Du godkänner att data överförs av 
VisionLink-tjänsten via radiovågor, satellit, gps, Internet och liknande teknik. Du samtycker till sådan överföring och avstår från 
eventuella yrkanden som du kan rikta mot oss med avseende på sådan överföring. VisionLink-tjänsten kan göras tillgänglig för 
Auktoriserade Användare utifrån flera faktorer, däribland, men utan begränsning till, webbåtkomst, datoranvändning, Utrustning, 
operativsystem, VL-anordningar aktiverade och administrerade av dig, omfattning av köpta tjänster, användarnamn, lösenord och 
andra faktorer. VisionLink-tjänsten är ibland föremål för ändringar enligt vad som anges mer ingående i avsnitt 8 nedan. Genom att 
tillträda eller använda VisionLink-tjänsten och Webbplatsen, samtycker du till att vi lägger till, ändrar eller tar bort eventuella tjänster 
som finns tillgängliga i samband med eller genom dem. 

3.  Auktoriserade användare och auktoriserad användning. Begränsningar. 

3.1  Auktoriserade Användare. Du intygar att VisionLink-tjänsten endast kommer tillträdas och användas av dig. Därför kommer du att 
utse auktoriserade användare som du godkänner för att få använda VisionLink-tjänsten (”Auktoriserad Användare”). Det går bara 
att ansluta till och använda VisionLink-tjänsten i samband med Utrustning försedd med VL-anordningar nödvändiga för 
Internetuppkoppling och du måste betala eventuella erforderliga åtkomstavgifter. Du ansvarar för införskaffande, konfiguration, 
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övervakning och underhåll av din program- och maskinvara som rör din användning av Internet, däribland lokala nätverk, datorer, 
modem, telekommunikationsanordningar och din nätverksanslutning till Webbplatsen. Vi ansvarar inte för nätverksanslutning eller 
för frågor, problem eller villkor som är knutna till nätverksanslutningen, inklusive men inte begränsat till bandbredd, nätverksfel 
och/eller andra omständigheter som förorsakas av Internet- och/eller nätverksanslutningen. 

3.2 Begränsning av användning. Överföring av information genom att använda VL-anordningar, eller på annat sätt, är föremål för 
rättsliga krav som kan variera från plats till plats, inklusive, men inte begränsat till, godkännande av radiofrekvensanvändning. Du 
måste begränsa användningen av VL-anordningar till de platser där alla rättsliga krav för användning av kommunikationsnätverket 
för VL-anordningen och VisionLink-tjänsterna har uppfyllts. Om Utrustning som är försedd med en VL-anordning är belägen på eller 
flyttas till en plats där (i) rättsliga krav inte uppfylls, eller (ii) överföring eller behandling av sådan information i flera jurisdiktioner inte 
är lagligt, friskriver vi oss från allt ansvar för sådan underlåtenhet att följa lagen varvid vi kan avbryta överföringen av information 
från den Utrustningen. Du är också införstådd med och bekräftar att VisionLink-tjänsten inte är avsedd att användas för 
något nöd- eller säkerhetsuppdrag som är avgörande för säkerhetsrelaterad användning eller applikation, ej heller för 
några andra extremt riskfyllda verksamheter, och du kommer inte att använda VisionLink-tjänsten på sådant sätt. 

3.3 Tredjepartsdata. Du framhåller att du har rätt att göra Tredjepartsdata tillgängligt för VisionLink för användning, hantering, delning 
etc, enligt dessa Användarvillkor och att du har tillhandahållit alla nödvändiga meddelanden och fått alla nödvändiga samtycken för 
information som kan identifieras och som kan finnas i sådana data. 

4.  Registrering och betalning 

4.1 Kundkonto. För att logga in på Webbplatsen och använda VisionLink-tjänsten, kommer du och dina Auktoriserade Användare att 
uppmanas att förse oss med korrekt, sann och aktuell registeringsinformation samt att uppdatera sådan information vid behov. Om 
det föreligger rimlig grund för misstanke om att någon information som tillhandahållits av en Auktoriserad Användare är oriktig, 
ofullständig eller osann, har vi rätt att stänga av eller avsluta ditt eller den Auktoriserade Användarens rätt att tillträda och använda 
VisionLink-tjänsten. När registreringen är färdig får du en inloggningskod för att få tillgång till och använda VisionLink-tjänsten. 

4.2  Webbplatsåtkomst och lösenord. Säkerhet. Vid första inloggningen på Webbplatsen kommer de Auktoriserade Användarna att 
skapa ett användarnamn och ett lösenord, vilka kommer att behövas för att få tillgång till vissa av VisionLink-tjänstens funktioner. 
Du ansvarar för att hemlighålla dina utsedda Auktoriserade Användares användarnamn och lösenord och du är fullt ansvarig för all 
verksamhet som sker på Webbplatsen under dina Auktoriserade Användares användarnamn och lösenord. Vi kan kräva att du 
ändrar användarnamnen för dina Auktoriserade Användare ifall vi enligt eget gottfinnande finner att ett användarnamn är stötande 
eller av någon annan anledning. Du samtycker till att omedelbart meddela VSS om obehörig användning av en Auktoriserad 
Användares användarnamn och lösenord eller andra säkerhetsbrott och att säkerställa att de Auktoriserade Användarna loggar ut 
efter varje session. Du ansvarar för att stänga av konton tillhörande Auktoriserad Användare som inte längre är anställda hos dig. 
Du intygar att VSS inte är ansvarigt för att spåra dina Auktoriserade Användares användning av VisionLink-tjänsten, och att VSS 
varken kan eller kommer att ansvara för förlust eller skada som uppstår på grund av att du inte följer detta avsnitt 4. 

4.3  Betalning. Du åtar dig att betala alla kostnader och avgifter i enlighet med de betalningsvillkor som tillämpas för de Abonnemang 
som du köper. 

5.  Beviljande av licens. Licensbegränsningar 

5.1  Begränsad licens till kund. Under förutsättning att du följer dessa Användarvillkor, villkoren för Abonnemanget/en och betalar alla 
tillämpliga avgifter, beviljar VSS dig en begränsad, icke-exklusiv, ej överförbar och ej överlåtbar licens (utan rätt att vidarelicensiera) 
som ger dig rätt att använda VisionLink-tjänstens programvara via Webbplatsen i affärssyfte och i andra syften som på annat sätt 
följer dessa villkor. Alla rättigheter som inte uttryckligen medges dig häri är förbehållna VSS och dess leverantörer och licensgivare. 
Ytterligare villkor kan gälla för API:er (Application Protocol Interface) som är tillgängliga i samband med VisionLink-tjänsten. 

5.2  Licensbegränsningar – missbruk av tjänsten är otillåtet. Användningen av VisionLink-tjänsten är begränsad till den användning som 
uttryckligen är tillåten enligt ditt Abonnemang och enligt dessa Användarvillkor. Ett villkor för att använda VisionLink-tjänsten är att 
du åtar dig att inte använda tjänsten för ändamål som är olagliga eller förbjudna enligt dessa Användarvillkor. Vi kan begränsa eller 
upphäva din användning av VisionLink-tjänsten om det finns rimlig misstanke om, eller faktiskt missbruk eller olaglig användning 
från din sida. Du ansvarar för eventuella kostnader som vi eller annan part åsamkas (inklusive advokatkostnader) på grund av 
sådant missbruk eller olaglig användning. Du får inte: (i) avbilda, modifiera, publicera, distribuera, offentligt visa, anpassa, ändra, 
översätta eller skapa härledda verk utifrån VisionLink-tjänsten, Tredjepartsprogramvara eller Tredjepartstjänster, (ii) sammanfoga 
VisionLink-tjänsten, Tredjepartsprogramvara eller Tredjepartstjänster med annan programvara, (iii) vidarelicensiera, hyra ut, sälja, 
leasa, belåna eller på annat sätt överföra VisionLink-tjänsten eller därtill knuten programvara, Tredjepartsprogramvara eller 
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Tredjepartstjänster till tredje part, (iv) bakåtutveckla, dekompilera, nedmontera eller på annat sätt försöka att härleda källkoden för 
VisionLink-tjänstens programvara, tredjepartsprogramvara eller tredjepartstjänster eller Webbplatsen, (v) på annat sätt använda 
eller kopiera VisionLink-tjänsten eller därtill knuten programvara, Tredjepartsprogramvara eller Tredjepartstjänster utom vad som 
uttryckligen tillåts i Användarvillkoren, inklusive detta avsnitt 5, (vi) använda VisionLink-tjänsten eller därtill knuten programvara, 
Tredjepartsprogramvara eller Tredjepartstjänster som en ”servicebyrå” varigenom tredje part får tillgång till VisionLink-tjänsten, 
Tredjepartsprogramvara eller Tredjepartstjänster genom dig, (vii) ta bort, dölja eller ändra upphovsrättsliga, varumärkesrättsliga 
eller andra rättighetsmeddelanden inbäddade i, fästa på eller åtkomliga i samband med VisionLink-tjänsten, dithörande 
programvara och/eller Webbplatsen, (viii) på något sätt skada, avaktivera, överbelasta, hindra, splittra eller försämra VisionLink-
tjänsten eller Webbplatsen, eller till dem knutna servrar och nätverk, (ix) på något sätt störa annan parts åtkomst, användning eller 
åtnjutande av VisionLink-tjänsten eller Webbplatsen, (x) avsiktligt eller oavsiktligt överträda tillämplig lokal, nationell eller 
internationell lag, inklusive men inte begränsat till lagar och bestämmelser som rör export, eller (xi) oriktigt framträda som en viss 
person eller viss juridisk person eller oriktigt hävda att du är knuten till en person eller ett företag. 

5.3  Tredjepartsprogramvara och tredjepartstjänster. Härmed bekräftar du och samtycker till att Tredjepartsprogramvara och 
Tredjepartstjänster som är knutna till VisionLink-tjänsten (t.ex. kartor) tillhandahålls dig av Tredjepartsleverantörer och inte av VSS. 
Härmed bekräftar du och samtycker till att din tillgång till och användning av sådana Tredjepartsprogramvaror eller 
Tredjepartstjänster inte omfattas av dessa Användarvillkor, utan kan regleras av sådan Tredjepartsleverantörs användarvillkor, 
slutanvändaravtal eller liknande avtal. VSS kommer att efter bästa förmåga och genom att vidta rimliga åtgärder meddela dig om 
händelser som påverkar Tredjepartsprogramvaran eller Tredjepartstjänsterna (t.ex. stilleståndstid eller underhåll) som kan påverka 
användningen av VisionLink. VSS KAN EMELLERTID INTE HÅLLAS ANSVARIGT OCH AVSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN 
ANSVARET FÖR TREDJEPARTSPROGRAMVARA, TREDJEPARTSTJÄNST ELLER DIN ANVÄNDNING (ELLER NÅGON 
AUKTORISERAD ANVÄNDARES ANVÄNDNING) AV DESSA. 

5.4  Tidsbegränsat abonnemang. Om användningen av VisionLink-tjänsten är tidsbegränsad (som till exempel den användning som 
erbjuds personer som utvärderar betaversioner, återförsäljare och distributörer för försäljningsdemonstrationer i utvärderingssyften 
för blivande slutanvändare) (kallad ”Tidsbegränsad tjänst”), får du endast använda den Tidsbegränsade tjänsten i enlighet med 
dessa Användarvillkor, för det syfte som den levererades till dig, och endast under den tidsbegränsade period som anges av VSS 
eller den part som du upphandlade den Tidsbegränsade tjänsten från. VSS kan när som helst återkalla din tillgång till och ditt 
tillstånd att använda den Tidsbegränsade tjänsten. Om du därefter köper ett betalt Abonnemang, kommer din fortsatta användning 
av VisionLink att fortsätta att regleras av dessa Användarvillkor och dithörande villkor och bestämmelser för Abonnemang. 
Återförsäljning, överföring eller annan distribution av den Tidsbegränsade tjänsten är förbjuden. 

6. Samtycke till överföring och användning av data, licens och ackumulerade data 

6.1 Samtycke till dataöverföring och användning. Så snart aktivering gjorts, samlar Utrustning försedd med våra VL-anordningar in och 
överför Data om Utrustningen, dess tillstånd och drift. Data kan även samlas in och överföras till VSS via andra medel, inklusive, 
men inte begränsat till, fysiska inspektioner, oljesampling och diagnostiska verktyg off board. De Data som överförs kan inkludera: 
maskinens serienummer, maskinens belägenhet och driftsdata, inklusive men utan begränsning: felkoder, utsläppsdata, 
bränsleförbrukning, servicemätartid, versionsnummer för programvara och maskinvara, nyttolast, cykeltider och installerade tillbehör. 

Data överförs till VSS, Trimble, Caterpillar eller en eller flera av deras närstående bolag, licensgivare, tjänsteleverantörer eller 
leverantörer och/eller dina lokala återförsäljare. I vissa fall, som till exempel när du skaffar ditt Abonnemang på VisionLink-tjänsten 
från tillverkaren av din Utrustning eller dess återförsäljare, kan även Data överföras till tillverkaren av Utrustningen eller dess 
återförsäljare. 

Vi kan dela med oss av alla eller viss del av insamlade Data till våra återförsäljare, närstående bolag och deras återförsäljare; 
Trimble och dess närstående bolag och deras licensgivare, tjänsteleverantörer och leverantörer; Caterpillar och dess närstående 
bolag och deras respektive licensgivare, tjänsteleverantörer och leverantörer; tillverkaren av din Utrustning och dess återförsäljare; 
och VSS, Trimbles eller Caterpillars affärspartner runtom i världen, vilka tillhandahåller VisionLink-tjänsterna, Utrustning eller 
dithörande produkter och tjänster till dig. 

Data överförs och används av Trimble och dess närstående bolag, licensgivare, tjänsteleverantörer eller leverantörer och 
återförsäljare i följande syften: (a) för att tillhandahålla VisionLink-tjänsterna till dig och Utrustningen, (b) för att kontrollera eller 
underhålla Utrustning och VL-anordningar som stöds av VisionLink-systemet, (c) för att övervaka Utrustningens tillstånd och 
prestanda, (d) som en hjälp för att underhålla Utrustningen och/eller förbättra Utrustningens effektivitet, (e) för att utvärdera eller 
förbättra VisionLink-tjänsten och/eller andra produkter och tjänster, (f) för att följa rättsliga krav och gällande domstolsbeslut, där så 
är tillbörligt, (g) för att utföra marknadsundersökningar, (h) för att erbjuda dig nya produkter och tjänster, (i) eller andra 
affärsändamål, inklusive användning med andra applikationer. 
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Data överförs till och används av Caterpillar i enlighet med dess dataförvaltningsutlåtande. En kopia av detta finns på följande 
webbadress: http://www.caterpillar.com/en/legal-notices/datagovernancestatement.html (“Caterpillars dataförvaltnings-
utlåtande”). 

Genom att godkänna aktiveringen av VL-anordningarna i din Utrustning, samtycker du härmed till överföring, användning 
och överlåtelse av Data för de ändamål och på de sätt som anges ovan. 

6.2 Licens och ackumulerade data. I den utsträckning du har äganderätt till eller andra intressen i Data, beviljar du härmed VSS, 
Trimble och Caterpillar och var och en av deras närstående bolag och deras återförsäljare, och deras licensgivare, 
tjänsteleverantörer eller leverantörer, en icke-exklusiv, evig, världsomspännande, kostnadsfri och oåterkallelig licens att använda, 
bearbeta, manipulera och/eller ändra, kopiera, verkställa, kompilera och skapa härledda verk av dina Data för affärsändamål, 
inklusive för analys och förbättring av VL-anordningarna, Utrustningen och andra produkter eller tjänster, och i Caterpillars fall, 
användning i enlighet med Caterpillars dataförvaltningsutlåtande. Härmed bekräftar du att vart och ett av VSS, Trimble och dess 
närstående bolag och Caterpillar och dess närstående bolag, licensgivare, tjänsteleverantörer och leverantörer till tredje part kan 
lämna ut ackumulerade data baserade på Data, så länge som du och dina Auktoriserade Användare inte kan identifieras utifrån de 
ackumulerade data som lämnas ut. Dessutom samtycker du till att vart och ett av VSS, Trimble, dess närstående bolag, deras 
underleverantörer, och dess affärspartner och tredje parter och Caterpillar och dess närstående bolag, licensgivare, 
tjänsteleverantörer och leverantörer får lämna ut dessa Data, förutsatt att vare sig du eller några av dina Auktoriserade Användare 
kommer att kunna identifieras utifrån dessa utlämnade Data. Alla övriga Data och övrig information som har insamlats, överförts, 
registrerats eller kommits åt via VisionLink-tjänsten vilka inte är identifierbara Data beträffande dig eller dina Auktoriserade 
Användare, och alla data, rapporter, bearbetningar, kompilationer, ändringar och övrigt material som skapats utifrån eller med 
användning av dina data, kommer i varje fall att endast och exklusivt tillhöra VSS; och du och dina Auktoriserade Användare 
överlåter härmed alla dina och deras eventuella rättigheter till, äganderätt och intressen i sådana data till VSS utan några kostnader 
och utan rätt till framtida royalty. 

7. Sekretess och användardata 

7.1 Du bekräftar att du känner till att de Data som lagrats och insamlats av och genom VisionLink-tjänsten kan spåras till enskilda 
personer (”Personuppgifter”) så som det beskrivs vidare i VisionLinks sekretessmeddelande, som finns på 
https://s3.amazonaws.com/visionlinkassets/visionlink-docs/en_US/GDPR_Statement.pdf. VisionLinks sekretessmeddelande 
överensstämmer med Caterpillars meddelande om globalt integritetsskydd och Trimbles internationella sekretesspolicy, som 
beskriver hur Caterpillar och Trimble, var och en för sig, samlar in, behandlar och delar personuppgifter, vilka rättigheter du kan ha 
enligt lagar om integritetsskydd samt annan information som är relevant för deras behandling av personuppgifter. Caterpillars 
meddelande om globalt integritetsskydd finns på http://www.caterpillar.com/dataprivacy. Trimbles internationella sekretesspolicy 
finns på https://www.trimble.com/Corporate/Privacy.aspx. Beroende på konfigurationen av telematikmaskinvaran som är installerad 
på ditt företag kan stora delar av de personuppgifter som används av VisionLink samlas in, behandlas, användas och delas av 
Caterpillar och Trimble genom deras respektive IoT-plattformar. Därför ska du granska Caterpillars globala sekretesspolicy och 
Trimbles internationella sekretesspolicy tillsammans med detta sekretessmeddelande för att få full förståelse för dina rättigheter 
avseende personuppgifter. Caterpillars meddelande om datastyrning, Trimbles internationella sekretesspolicy och Caterpillars 
meddelande om globalt integritetsskydd (”Dokumentation om datastyrning”) kan ändras då och då, så läs noga igenom dem med 
jämna mellanrum. Ändringar anges på tillämplig webbadress, inklusive datumet när sådana ändringar görs och/eller från vilket 
datum de gäller. I vissa fall, om det är omfattande ändringar, kan vi (eller Caterpillar eller Trimble) även skicka ett e-
postmeddelande eller annat meddelande som berättar om sådana ändringar och vilka valmöjligheter du har eller vilka åtgärder du 
kan vidtaga innan de börjar gälla. Din fortsatta användning av VisionLink-tjänsten efter att sådana ändringar har börjat gälla visar att 
du godkänner dessa ändringar. 

7.2 Varje gång en Auktoriserad Användare loggar in på VisionLink-tjänsten och Webbplatsen, kommer viss information, däribland 
användarnamnet, att skickas till servrarna som är inhysta hos oss. Denna information används för att ge tillgång till den 
Auktoriserade Användarens konto, VisionLink-tjänster och andra personligt anpassade funktioner. VSS, Trimble eller Caterpillar kan 
matcha användarnamn mot personligt identifierbar information för att förse den Auktoriserade Användaren med VisionLink-tjänster 
som den Auktoriserade Användaren har rätt att använda samt att tillhandahålla relevanta Data och relevant information. Dessutom 
tillåter VisionLinks applikation insamling av platsbaserade data i samband med driften av Utrustningen och tillhandahållna 
VisionLink-tjänster (”Platsbaserade Data”) så att den plats där Utrustningens operatör eller VL-anordningarna är belägna kan 
identifieras. 

Härmed åtar du dig att tydligt, uttryckligt och regelbundet meddela alla Auktoriserade Användare och övrig personal eller 
juridiska personer som använder VisionLink-tjänsten och som handhar Utrustningen om föregående insamling, 
överföring och användning av Data, inklusive eventuella Personuppgifter och Platsbaserade Data däri. Du intygar att du 

http://www.caterpillar.com/en/legal-notices/datagovernancestatement.html
https://s3.amazonaws.com/visionlinkassets/visionlink-docs/en_US/GDPR_Statement.pdf
https://s3.amazonaws.com/visionlinkassets/visionlink-docs/en_US/GDPR_Statement.pdf
http://www.caterpillar.com/dataprivacy
https://www.trimble.com/Corporate/Privacy.aspx
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har fått och kommer att få alla nödvändiga medgivanden från dina Auktoriserade Användare och övrig personal, personer 
eller juridiska personer som använder VisionLink-tjänsten, Utrustningen och VL-anordningarna, och som kan påverkas 
därvidlag, och att du, genom att göra så, i övrigt har uppfyllt dina skyldigheter till fullo enligt tillämplig lag som rör 
överföring och användning av dessa Data. Du åtar dig att ersätta, försvara och hålla var och en av VSS-parterna (enligt 
definitionen i avsnitt 10 nedan) skadeslös från alla krav, anspråk, åtgärder eller grunder för talan grundat på att du brutit 
mot ovannämnda skyldigheter. 

7.3 VisionLink-tjänsten administreras av VSS från dess kontor eller kontoren tillhöriga VSS närstående bolag på olika platser i USA. 
VSS kan även använda ett närstående bolag eller en eller flera externa tjänsteleverantörer som värd för att inhysa VisionLink-
tjänsten. Följaktligen samlas Data in och skickas, behandlas och lagras i USA och kan samlas in, skickas, behandlas och lagras 
utanför USA. Du bekräftar att i händelse av en konflikt mellan sekretesslagar eller sekretesspraxis i din jurisdiktion och motsvarade 
lagar och praxis på den ort där företaget är beläget som är VisionLinks värddator, ska tillämplig lag som gäller på hemorten för 
företaget som hyser VisionLink-tjänsten alltid gälla i första hand. 

8. Ändring av tjänster 

8.1 VSS kan när som helst ändra, tillfälligt dra in eller för alltid upphöra med VisionLink-tjänsten eller Webbplatsen, eller en del av dem, 
med eller utan föregående information. Om inte annat anges i avsnitt 14.2 nedan, kommer ingen av VSS-parterna att vara ansvarig 
gentemot dig eller tredje part för sådan ändring, tillfällig indragning eller upphörande. 

8.2 VSS kan ändra och uppdatera dessa Användarvillkor om omständigheterna under vilka dessa Användarvillkor ingås ändras efter att 
du köpt ditt Abonnemang. VSS kommer att informera dig om sådana förändringar inom skälig tid. Din fortsatta användning av 
VisionLink-tjänsten efter att ändringar har meddelats, kommer att utgöra en bekräftelse på att du godkänner de uppdaterade 
Användarvillkoren, såvida du inte meddelar VSS i skriftlig form att du inte godkänner Användarvillkoren. Det ska göras inom 
30 dagar efter meddelandet. I så fall kommer de Användarvillkor som gällde vid ditt köp eller vid senaste förnyelsen av 
Abonnemanget (beroende på vilket som inträffade senast) att fortsätta att gälla under resten av dina gällande 
abonnemangsperioder, såvida inte VSS, enligt eget gottfinnande, utövar sin rätt att säga upp ditt eller dina Abonnemang i enlighet 
med avsnitt 14.2 nedan. 

9. Nätverkstäckning, GNSS-satelliter, avbrott i tjänsten 

9.1 Du bekräftar att VisionLink-tjänsterna och nätverksåtkomsten är föremål för överföringsbegränsningar orsakade av olika faktorer 
som till exempel atmosfäriska störningar, topografiska hinder, begränsning av eller bristande täckning hos den underliggande 
leverantörstjänsten och andra naturliga eller människotillverkade omständigheter. Dessutom kan störningar från motorer och 
tändning, metallisk avskärmning samt störningar mellan användare av samma eller intilliggande radiokanaler begränsa eller störa 
täckningen. Dessutom bekräftar du att VSS inte är ansvarigt för drift eller felaktigheter i det globala satellitnavigeringssystemets 
(”GNSS”) satelliter, eller för tillgängligheten hos GNSS satellitsignaler. 

9.2 Ingen av VSS-parterna kommer att vara ansvarig gentemot dig eller tredje part för förlust eller skada som uppstår på grund av 
VisionLink-tjänsten, dess avbrott, överföringsfel (inklusive felaktigheter i Platsbaserade Data), defekter eller av någon annan orsak, 
däribland men inte begränsat till avbrott orsakat av leverantören för det underliggande kommunikationssystemet. VSS-parterna åtar 
sig inte och kommer inte att vara ansvarigt för händelser utom VSS-parternas kontroll och utom VSS-parternas underleverantörers, 
licensgivares, affärspartners kontroll, inklusive force majeure, regeringsingripanden, fientliga angrepp på nationen, strejker eller 
väderförhållanden. 

10. Inga garantier: kundens ansvar för utrustning, risk för förlust och konfiguration av varningsfunktioner. 

VSS, TRIMBLE, CATERPILLAR OCH VAR OCH EN AV DESS CHEFER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA, LICENSGIVARE, 
TJÄNSTELEVERANTÖRER, LEVERANTÖRER, ÅTERFÖRSÄLJARE, NÄRSTÅENDE BOLAG OCH OMBUD (VAR OCH EN 
KALLAD EN ”VSS-PART” OCH GEMENSAMT KALLADE ”VSS-PARTER”) FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR SKADA SOM 
UPPSTÅTT GENOM ANVÄNDNING AV VISIONLINK-TJÄNSTEN OCH WEBBPLATSEN. DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER 
UTTRYCKLIGEN TILL ATT: (a) VISIONLINK-APPLIKATIONEN, WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS ”MED 
RESERVATION FÖR EVENTUELLA FEL”, ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET”, OCH HELA RISKEN VAD 
GÄLLER TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, PRESTANDA, RIKTIGHET OCH ARBETSINSATS VILAR PÅ DIG, (b) SÅ LÅNGT 
DET ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, GÖR VSS-PARTERNA INGA UTFÄSTELSER OCH LÄMNAR INGA GARANTIER 
ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGEN, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGFÖRESKRIVNA ELLER PÅ ANNAT SÄTT, INKLUSIVE MEN 
UTAN BEGRÄNSNING (i) GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, 
FACKMANNAMÄSSIGT ARBETE, KORREKTHET, ENSKILT BRUKANDE, INGA INTECKNINGAR, INGA PANTRÄTTER OCH 
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ATT INTRÅNG INTE FÖRELIGGER, (ii) GARANTIER SOM UPPSTÅR GENOM PARTSBRUK ELLER HANDELSBRUK, 
(iii) GARANTIER AVSEENDE SÄKERHET, TILLFÖRLITLIGHET, PUNKTLIGHET OCH PRESTANDA HOS VISIONLINKS 
APPLIKATION, WEBBPLATS OCH TJÄNSTER OCH (iv) GARANTIER ATT ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV 
VISIONLINK-TJÄNSTEN OCH WEBBPLATSEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, VARA OAVBRUTNA ELLER FELFRIA 
OCH (v) AVSEENDE ATT DU HAR ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN OCH ANVÄNDER VISIONLINK-TJÄNSTEN ENLIGT EGET 
GOTTFINNANDE OCH PÅ EGEN RISK OCH ATT ENBART DU ÄR ANSVARIG FÖR SKADOR PÅ DITT ELLER DINA 
DATORSYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA SOM ÄR FÖLJDEN AV SÅDAN ÅTKOMST OCH SÅDANT BRUK. 

DESSUTOM SAMTYCKER DU TILL ATT DU, DIN AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE OCH/ELLER DEN EVENTUELLA 
TILLÄMPLIGA TREDJE PARTEN ENSAMMA ÄR ANSVARIGA FÖR KORREKT UNDERHÅLL, DRIFT OCH SUPPORT AV 
UTRUSTNINGEN. OAKTAT DIN ANVÄNDNING AV VISIONLINK-TJÄNSTEN OCH OAVSETT EVENTUELL INFORMATION 
TILLHANDAHÅLLEN DÄRIGENOM (VARE SIG DEN ÄR KORREKT ELLER INKORREKT) AVSEENDE DRIFT, UNDERHÅLL 
ELLER PRESTANDASTATUS PÅ UTRUSTNINGEN, ÅTAR DU DIG ALL RISK HÄNFÖRLIG TILL LÄMPLIG DRIFT, SUPPORT 
OCH UNDERHÅLL AV UTRUSTNINGEN. I ENLIGHET MED DETTA ÄR DU ANSVARIG FÖR RISK FÖR FÖRLUST AV 
UTRUSTNING SOM KRÄVS FÖR ATT KOMMUNICERA MED ELLER VIA VISIONLINK-TJÄNSTEN, OAVSETT ORSAK, 
INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING, FORDONSFEL OCH FEL PÅ UTRUSTNING, STÖLD, BRAND, KOLLISION, 
SABOTAGE OCH VANDALISERING. 

Utan att begränsa det föregående, beroende på variabler bortom VSS-parternas rimliga kontroll vad beträffar din 
konfigurering av ”varningsfunktioner” hos VisionLinks programvara, beroende på din användning och ditt underhåll av 
dithörande VL-anordningar och Utrustning, samt de inneboende positionsmässiga felaktigheterna i globala 
satellitnavigationssystem (GNSS), kommer ingen av VSS-parterna att ha något ansvar eller någon skyldighet till följd av 
stöld eller annat olycksfall som uppstått på grund av felaktig överföring eller utebliven överföring av 
varningsmeddelanden. 

DET FÖRELIGGER INGA GARANTIER UTÖVER DEM SOM UTTRYCKLIGEN GETTS I ANVÄNDARVILLKOREN. 

11. Ansvarsbegränsning 

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, DÄRIBLAND FÖRSUMLIGHET, KOMMER VSS-PARTERNA ATT VARA ANSVARIGA 
GENTEMOT DIG ELLER TREDJE PART FÖR SKADOR, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, DIREKTA, INDIREKTA, 
TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, KRÄNKNINGSRELATERADE, STRAFFMÄSSIGA, TREDJEPARTSHÄNFÖRLIGA ELLER HÄRAV 
FÖLJANDE (INKLUSIVE SKADOR FÖR FÖRLUST AV RÖRELSEVINSTER, AFFÄRSAVBROTT, DATAFÖRLUSTER, FÖRLUST 
AV AFFÄRSINFORMATION, VIRUSANGREPP, SYSTEMFÖRLUSTER OCH LIKNANDE) VILKA UPPSTÅR PÅ GRUND AV 
ELLER SOM ETT RESULTAT AV ANVÄNDARVILLKOREN ELLER DIN TILLGÅNG TILL, ANVÄNDNING, MISSBRUK AV ELLER 
OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA VISIONLINK-TJÄNSTEN ELLER WEBBPLATSEN, ÄVEN OM EN VSS-PART HAR 
UNDERRÄTTATS OM ATT DET FÖRELIGGER EN RISK FÖR SÅDANA SKADOR (INKLUSIVE SKADOR SOM ÅSAMKATS 
TREDJE PART). UNDANTAGANDET AV SKADOR ENLIGT DETTA AVSNITT 11 ÄR OBEROENDE AV EVENTUELL 
ERSÄTTNING FASTSTÄLLD I ANVÄNDARVILLKOREN, OCH KLAUSULEN FORTSÄTTER ATT GÄLLA I HÄNDELSE AV ATT 
SÅDAN ERSÄTTNING MISSLYCKAS ATT UPPFYLLA SITT HUVUDSAKLIGA SYFTE ELLER PÅ ANNAT SÄTT BEDÖMS VARA 
ICKE VERKSTÄLLBAR. DESSA BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG OAVSETT OM SKADESTÅND UPPSTÅR PÅ GRUND AV 
AVTALSBROTT ELLER GARANTIBROTT, VÅRDSLÖSHET ELLER NÅGON ANNAN RÄTTSGRUND. I DEN UTSTRÄCKNING 
TILLÄMPLIGA LAGAR INTE FÖRBJUDER SÅDANA UNDANTAG, KOMMER VSS-PARTERNAS SAMMANLAGDA 
BETALNINGSSKYLDIGHET TILL DIG FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH RÄTTSGRUNDER, VARE SIG ENLIGT AVTAL, 
STRIKT ANSVAR, UTOMKONTRAKTUELLT ANSVAR (INKLUSIVE FÖR VÅRDSLÖSHET) ELLER ANNAT, INTE UNDER NÅGRA 
SOM HELST OMSTÄNDIGHETER ATT ÖVERSTIGA DE BELOPP SOM DU HAR BETALAT TILL VSS-PARTERNA FÖR DERAS 
VISINLINK-TJÄNST INOM DEN TOLVMÅNADERSPERIOD SOM FÖREGÅR DEN SENAST UTLÖPTA MÅNADEN SOM DU 
HAFT TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNT VISIONLINK-TJÄNSTEN. 

DE OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGARNA AVSEENDE BETALNINGSSKYLDIGHET GÄLLER INTE BETALNINGSSKYLDIGHET 
SOM INTE KAN FRÅNSÄGAS ELLER BEGRÄNSAS AV TILLÄMPLIGA LAGAR, TILL EXEMPEL ENLIGT LAG PÅBJUDEN 
BETALNINGSSKYLDIGHET (INKLUSIVE BETALNINGSSKYLDIGHET ENLIGT TILLÄMPLIG PRODUKTANSVARSLAG) ELLER 
VID PERSONSKADA SOM UPPSTÅR ENBART PÅ GRUND AV EN VSS-PARTS GROVA OAKTSAMHET ELLER 
UPPSÅTLIGAHANDLANDE. 

12. Skadeersättning från kund 
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 PÅ VÅR ANMODAN ÅTAR DU DIG ATT ERSÄTTA, FÖRSVARA OCH HÅLLA VAR OCH EN AV VSS-PARTERNA SKADESLÖS 
FRÅN OCH MOT EVENTUELLA KRAV, RÄTTEGÅNGAR, YRKANDEN, ÅTGÄRDER ELLER ANDRA FÖRFARANDEN SOM 
FRAMSTÄLLS AV TREDJE PART OCH SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV (A) DIN ANVÄNDNING AV VISIONLINK-TJÄNSTEN 
ELLER WEBBPLATSEN, (B) DIN ÖVERTRÄDELSE AV ANVÄNDARVILLKOREN ELLER (C) ATT DU ÖVERTRÄDER NÅGON 
LAG, BESTÄMMELSER ELLER TREDJEPARTSRÄTTIGHET. Du är skyldig att betala alla kostnader, skadestånd och utgifter, 
inklusive, men utan begränsning, rimliga advokatkostnader och kostnader som tilldömts eller på annat sätt åsamkats en VSS-part i 
samband med sådant krav, yrkande, rättegång, åtgärd, begäran eller annat förfarande. Den relevanta VSS-parten kan, på egen 
bekostnad, påta sig att exklusivt försvara och ta kontroll över ett ärende som annars omfattas av ditt ersättningsansvar, i 
vilket fall du åtar dig att samarbeta med denna VSS-part och hävda eventuellt möjliga svaromål. 

13. Immateriella rättigheter 

13.1 Härigenom bekräftar och accepterar du att VSS (och i tillämpliga fall, Trimble, Caterpillar och Tredjepartsleverantörer) äger alla 
rättigheter, äganderätt och intressen i och till alla Immateriella Rättigheter (definierade nedan) i samband med eller hänförliga till 
VisionLink-tjänsten och Webbplatsen. ”Immateriella Rättigheter” betyder alla rättigheter enligt patenträtt, upphovsrättslagar, lagar 
om affärshemligheter, varumärkeslagar och övriga äganderätter eller ideella rättigheter och alla applikationer, förnyelser, utökningar 
och rekonstruktioner, som gäller nu eller i fortsättningen fullt ut över hela världen. Du har inte någon rätt till, licens eller intressen i 
de Immateriella Rättigheterna, vare sig uttryckligen eller underförstått, med undantag för licens som uttryckligen medgivits häri. VSS 
eller dess licensgivare, alltefter omständigheterna, kommer att äga alla rättigheter till, äganderätt och intressen i substitut, 
förbättringar, uppdateringar, förbättringar, bearbetningar och andra ändringar (inklusive, men utan begränsning till, införlivandet av 
idéer, metoder eller processer som tillhandahållits av eller genom dig) i de Immateriella Rättigheter som skapats av en person, även 
om det betalats av dig och oavsett om de liknar några av dina Immateriella Rättigheter eller ej. Du åtar dig att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att överlåta sådan äganderätt till VSS inklusive, men inte begränsat till, att överlåta (och du överlåter härmed) till VSS 
alla rättigheter till sådana Immateriella Rättigheter, inklusive, men utan begränsning till, patentansökningar, patent, upphovsrätt och 
ideella rättigheter som är sprungna ur eller som rör VisionLink-tjänsten eller Webbplatsen. Oavsett ovanstående omfattar VSS 
Immateriella Rättigheter, som avser Data, endast de rättigheter som givits VSS enligt avsnitt 5 ovan. 

13.2 Du bekräftar att alla varumärken, servicemärken och logotyper (gemensamt kallade ”Märken”) som framträder i samband med 
VisionLink-tjänsten eller Webbplatsen tillhör VSS eller de respektive innehavarna av sådana Märken, och att de skyddas av 
amerikanska och internationella varumärkes- och upphovsrättslagar. Användning av sådana Märken utan uttryckligt skriftligt 
medgivande från VSS eller ägaren till Märket, där så är tillbörligt, är strängt förbjudet. VSS kan, om förhållandena så påkallar och 
efter eget gottfinnande, avaktivera och/eller avsluta kontona för de Auktoriserade Användare som kan göra intrång i andras 
Immateriella Rättigheter. 

14. Tillfällig avstängning, uppsägning eller upphävande av tjänst till kunder. Avgift för upphävande 

14.1 VSS kan tillfälligt stänga av din tillgång till Webbplatsen och säga upp din licens att använda VisionLink-tjänsterna utan ansvar, om: 

(i)  du överträder Användarvillkoren eller bryter mot villkoren i ditt eller dina Abonnemang eller något annat giltigt avtal avseende 
användning av VisionLink-tjänsten; 

(ii) du underlåter att betala avgifterna för Abonnemanget eller andra belopp på förfallodatum, (vare sig de är förfallna till betalning 
till VSS-parten direkt, till återförsäljaren eller till distributören genom vilken du skaffade ditt Abonnemang) 

(iii) kommunikationsleverantören genom vilken du kan nå och använda VisionLink-tjänsten säger upp din kommunikationstjänst 
eller 

(iv) VSS har anledning att tro att du, dina Auktoriserade Användare, något av dina ombud eller tredje part missbrukar VisionLink-
tjänsten eller använder den bedrägligt eller olagligt. 

Om du betalar avgifter för Abonnemanget till återförsäljaren eller distributören som du köpte ditt Abonnemang av (snarare 
än direkt till en VSS-part) bekräftar du och accepterar att VSS i god tro kan lita på återförsäljarens eller distributörens 
information till VSS om att du inte har betalat avgifterna för Abonnemanget och följaktligen stänga av din tillgång till 
VisionLink-tjänsten och säga upp din rätt att använda den utan ansvar. Dessutom, om inte annat anges i avsnitt 14.2 nedan, 
kan VSS när som helst av någon anledning avbryta VisionLink-tjänsten i sin helhet eller till viss del, och/eller annullera ditt 
VisionLink-konto med eller utan föregående underrättelse. DU ACCEPTERAR ATT INGEN VSS-PART ELLER EN VSS-PARTS 
NÄRSTÅENDE BOLAG ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE, INTE HELLER ANDRA ENSKILDA PERSONER ELLER FÖRETAG FRÅN 
VILKA DU HAR KÖPT ELLER PÅ ANNAT SÄTT FÖRVÄRVAT DITT ABONNEMANG KOMMER ATT HA NÅGOT ANSVAR 
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GENTEMOT DIG ELLER TREDJE PART FÖR UPPHÄVANDE ELLER UPPSÄGNING PÅ GRUND AV NÅGON AV DE 
OVANSTÅENDE ORSAKERNA UTOM OM DET UTTRYCKLIGEN ANGES HÄRI. OM DITT KONTO ANNULLERAS AV NÅGON 
ORSAK, ÅTAR DU DIG ATT INTE REGISTRERA ETT NYTT KONTO HOS VISIONLINK UTAN SKRIFTLIGT MEDGIVANDE FRÅN 
VSS. 

14.2 Om ditt Abonnemang och konto i VisionLink-tjänsten avslutas av VSS utan att du begått några fel, har du ingen skyldighet att betala 
avgifter för Abonnemanget avseende perioden efter uppsägningsdatumet, och du kommer att ersättas med en del av de 
abonnemangsavgifter som VSS mottagit för den icke-förfallna perioden i det för tillfället aktiva Abonnemanget räknat från och med 
uppsägningsdatumet. Du kommer emellertid att fortsätta att vara skyldig att betala avgifter för Abonnemanget för den gällande 
abonnemangsperioden fram till uppsägningsdatumet. 

14.3 Om du säger upp ditt konto och/eller Abonnemangen i sin helhet eller till viss del, eller om vi avslutar ditt konto och ditt eller dina 
Abonnemang på grund av att du brutit mot Användarvillkoren, mot villkoren för Abonnemangen eller något annat gällande avtal med 
en VSS-part, eller på grund av att du hamnar på obestånd, går i konkurs (eller liknande omständighet eller förfarande), eller om du 
upphör med din ordinarie verksamhet, kommer du att debiteras en uppsägningsavgift som motsvarar beloppet för den 
abonnemangsavgift som ska betalas för den återstående tiden på ditt eller dina för närvarande aktiva Abonnemang. En sådan 
uppsägningskostnad förfaller till betalning omedelbart. 

15.  Radering av kunddata och annan information 

VSS kan då och då permanent radera information, Data och annat innehåll som bevaras på VisionLink-tjänstens konton. VSS åtar 
sig inget ansvar för sådan raderad information, Data eller innehåll. 

16. Internationellt 

VisionLink administreras av VSS från dess kontor eller från kontor tillhöriga VSS närstående bolag på olika platser i USA. VSS gör 
inga utfästelser om att VisionLink-tjänsterna är lämpliga eller tillgängliga för användning på platser utanför USA och att tillträda dem 
från territorier där VisionLink-tjänsterna är olagliga är förbjudet. Du får inte använda, exportera eller återexportera VisionLink-
tjänsten, dess innehåll, en kopia av den eller en anpassning som bryter mot tillämpliga lagar eller bestämmelser inklusive, men utan 
begränsning till, de amerikanska lagarna och bestämmelserna för export. Om du väljer att tillträda VisionLink-tjänsten från platser 
utanför USA, gör du det på eget initiativ och ansvarar själv för att följa gällande lokala lagar. 

17. Meddelanden och elektronisk kommunikation 

När du besöker Webbplatsen eller skickar ett e-postmeddelande till oss, kommunicerar du elektroniskt med oss. Du samtycker till 
att ta emot meddelanden från oss elektroniskt. Vi kommer att kommunicera med dig via e-post eller genom att publicera 
meddelanden på Webbplatsen. Du godkänner att alla avtal, meddelanden, offentliggöranden och annan kommunikation som vi 
skickar till dig elektroniskt uppfyller eventuella rättsliga krav på att sådan kommunikation skall ske i skriftlig form. Du kan uppdatera 
din e-postadress genom att gå till den sida på Webbplatsen där du har skrivit in din kontaktinformation. Om du inte lämnar korrekt 
information till VSS, kan inte VSS hållas ansvarigt om du inte kan nås av meddelanden. Du kan ha rätt att begära att VSS lämnar 
sådana meddelanden till dig i pappersformat. Det kan du göra genom att kontakta VirtualSite Solutions LLC , attn: VisionLink 
Services Customer Service, 10368 Westmoor Drive, Suite 100, Westminster, CO 80021 USA, E-post: VL_support@Trimble.com. 
Andra typer av meddelanden bör också skickas till den adressen. 

18. Begränsade rättigheter för den amerikanska regeringen [gäller endast licensinnehavare i den amerikanska regeringen] 

VisionLinks applikation, Webbplats och Tjänster, dess innehåll och annat material, anses vara ”kommersiell dataprogramvara” 
och ”kommersiell programvarudokumentation” enligt lagarna DFAR paragraf 227.7202 och FAR paragraf 12.212 (och eventuella 
efterföljande paragrafer). Användning av VisionLink och Webbplatsen inklusive, men inte begränsat till, dess återgivande och 
visning, av USA och/eller några av dess statliga organ, oavsett form, regleras av Användarvillkoren. 

19. Val av lag och domstolsforum 

Användarvillkoren regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Kalifornien och tillämplig amerikansk federal lag, utan tillämpning 
av lagvalsbestämmelser eller -principer. Härmed samtycker du till exklusiv behörighet för domstol och jurisdiktionsort i de delstatliga 
och federala domstolarna i Santa Clara i Kalifornien. Oavsett det ovanstående kan VSS välja att anföra klagomål mot dig och vidta 
andra rättsliga åtgärder (inklusive, men inte begränsat till, krav på förbud eller interimistiska åtgärder i förenklade 

mailto:VL_support@Trimble.com
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domstolsförfaranden) mot dig i en behörig domstol i din jurisdiktion för ett yrkande eller en talan som har att göra med 
Användarvillkoren eller din användning av VisionLink. 

20. Export 

Användningen av VisionLink är föremål för de amerikanska exportkontrollbestämmelserna. Du bekräftar följande: (a) du är inte 
medborgare, hemmahörande eller bofast i, och står inte under kontroll av, regeringen i Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien, Sudan eller 
något annat land till vilket USA har förbjudit export, (b) du kommer inte att exportera eller återexportera material från Webbplatsen, 
direkt eller indirekt, vare sig till de ovan nämnda länderna eller till medborgare, invånare eller bofasta i de länderna, (c) du finns inte 
med på USA:s finansmyndigheters lista över särskilt identifierade terrorister och särskilt identifierade narkotikalangare, inte heller 
finns du med på USA:s handelsdepartements sammanställning av order om avslag, (d) du kommer inte att exportera eller 
återexportera material från Webbplatsen, direkt eller indirekt, till personer på ovan nämnda listor och (e) du kommer inte att 
använda Webbplatsen eller material på Webbplatsen eller tillåta att Webbplatsen eller material på Webbplatsen används i några 
syften som är förbjudna enligt amerikansk lag, inklusive, men inte begränsat till, utveckling, design, tillverkning eller produktion av 
kärnvapen, kemiska eller biologiska stridsmedel eller massförstörelsevapen. 

21. Fjärrtjänster 

I den utsträckning det inte är förbjudet enligt tillämplig lagstiftning kan vi (Caterpillar eller Trimble) genomföra fjärrdiagnostik och 
göra uppdateringar och uppgraderingar av programvara och inbyggd programvara tillgängliga för VL-enheter och när det gäller 
Caterpillar även på den CAT®-utrustning som VL-enheterna har installerats på. Caterpillars procedurer för leverans av 
fjärruppdateringar och uppgraderingar beskrivs i Cat® Remote Services – Software Update Process for Cat Branded Product (Cat® 
fjärrtjänster – procedurer för programuppdateringar för Cat-märkta produkter) som finns på www.cat.com/remoteservicesprocess. 
Du samtycker till och godkänner att du väljer att delta i fjärrtjänsterna (inklusive fjärrdiagnostik och fjärruppdateringar) för sådan 
utrustning och sådana VL-enheter och ger oss (och Caterpillar och Trimble) tillstånd att fjärransluta, programmera och installera 
uppdateringar och uppgraderingar för sådana VL-enheter och sådan utrustning enligt detta avtal, och när det gäller uppdateringar 
och uppgraderingar som tillhandahålles av Caterpillar, även Caterpillars meddelande om datastyrning och proceduren som beskrivs 
i Cat® Remote Services – Software Update Process for Cat Branded Product. Vi kan inte garantera att de användarinställningar och 
konfigurationsinställningar som har upprättats av dig eller dina godkända användare bevaras efter en uppdatering eller 
uppgradering av sådan utrustning eller sådana VL-enheter, oavsett om det sker via en fjärranslutning eller på annat sätt. 

22. Övrigt 

Användarvillkoren, villkoren för ditt Abonnemang och/eller eventuella andra giltiga avtal mellan dig och VSS om användning av 
VisionLink-tjänsten, utgör hela avtalet mellan dig och VSS och reglerar din användning av VisionLink-tjänsten och Webbplatsen, 
och ersätter alla tidigare avtal, förhandlingar och mellanhavanden (vare sig de är skriftliga, muntliga eller elektroniska) mellan dig 
och VSS med avseende på innehållet häri. Ingen ändring, modifiering eller avståendeförklaring vad gäller Användarvillkoren 
kommer att vara bindande, såvida den inte görs i skriftlig form, med VSS godkännande. Rättigheter som inte uttryckligen medges 
enligt Användarvillkoren är förbehållna VSS och dess licensgivare. Om VSS underlåter att utöva eller verkställa en rättighet eller 
bestämmelser i Användarvillkoren, ska det inte utgöra ett avstående från sådan rätt eller bestämmelse. Om någon del i 
Användarvillkoren förklaras ogiltig eller icke verkställbar av en domstol i behörig jurisdiktion, ska den delen tolkas på ett sätt som 
följer tillämplig lag för att, så långt det är möjligt, återspegla VSS ursprungliga avsikter och de återstående delarna ska fortsätta att 
gälla med full kraft. Du accepterar att, oavsett eventuella bestämmelser eller lag som anger motsatsen, ett yrkande eller en talan, 
grundad på användningen av VisionLink-tjänsten och/eller ditt Abonnemang, måste väckas inom ett (1) år efter att yrkandet eller 
talan uppstod, annars blir de preskriberade för alltid. 

23. Officiellt språk 

Det officiella språket för dessa Användarvillkor är engelska. Vid tolkning av villkoren, eller vid en eventuell konflikt mellan den 
engelska och andra versioner av Användarvillkoren, ska den engelska versionen gälla. 

Rev. den 7 juni 2018. 
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